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Robertinho 6.1

O agradável Sítio Roças D’Água, com seus gramados e flores, campo de futebol, piscina
com cascata, escadarias, área de jogos e outras tantas benfeitorias, quase à margem esquerda do gigante Rio Doce de águas calmas e vagarosas, foi o cenário de um animado encontro festivo para celebrar mais um ano de vida do empresário Robertinho Ribeiro. Ao lado
da esposa Rosinha Ribeiro e dos filhos, Romário e Roberta, eles receberam se mostrando
como sempre atenciosos e perfeitos anfitriões. Com vasta lista de iguarias, passando pelos
deliciosos tira-gostos caipiras, aos panelões de feijoada e pato com arroz, chegando aos doces, com destaque para o arroz doce com coco e canela em pó, tudo era divino. A carta de
bebidas começava na água e suco, ia pros vinhos e vodkas, passava pelo uísque e chegava à
bebida oficial do Brasil, a cachaça. Com muita alegria e descontração, todos se confraternizavam, registrando os momentos felizes em máquinas e celulares, eternizando-os.

Mural
zA
zcoluna lembra que amanhã é o Dia dos
Namorados. Por isso, o comércio fica aberto
hoje até as 20h.
zFundada
z
em 1935, a ArceloMittal de João
Monlevade, antiga Belgo Mineira, está completando 80 anos.
zLogo
z mais, às 23h, na Brüder Music Hall, no
Horto, tem agitação com a dupla Marcus &
Luan.

zO
zpapa Francisco ordenou a criação de um
tribunal para julgar bispos por abuso de poder. Especialmente os que acobertam padres
pedófilos. Amém!
zHoje
z e amanhã, na Câmara Municipal de
Ipatinga, tem o Seminário Mineiro de Inovação Pedagógica na Educação Básica, Técnica
e Tecnológica.

Mesquita 2015

Começa nesta quinta-feira, na montanhosa Mesquita, a tradicional Festa de
Santo Antônio. A partir das 19h, com a
“Noite Cultural”. Na sexta tem show de Milaine Moreira e da dupla Lucas & Junior. A
grande queima da fogueira será no sábado, quando acontecem shows da banda
Thiehalls e da dupla Cezar & Augusto. Encerrando os festejos no domingo, a banda
Sativus anima a galera a partir das 19h.

Encerrando a discussão

Frase atribuída à classuda Gloria Kalil decifra os prós e contras da debatida
propaganda da rede O Boticário, alusiva
ao Dia dos Namorados , exibindo casais
héteros e homossexuais se presenteando
com os perfumes da marca. Alvo da fúria
preconceituosa de religiosos que não tem
mais o que fazer, Glorinha teria dito: “Pra
mim, a única coisa errada na propaganda
da Boticário é gay usando perfume nacional. Os que eu conheço usam apenas perfumes importados”.

Inhapim

Com pinta de galã e o hit “Pagando de Chapada” na boca do povo, o cantor Paulo Henrique vem somando sucessos a cada apresentação. Contatos e shows: 8990.8006 - 9359.0995 e 8816.0379.
Paulo Henrique agita, amanhã, o camarote oficial do Inhapim Country Fest, que começa hoje e vai até domingo.

Vera Sandra, Creusa Soares e Nilda
Melo, no Sítio Roças D’agua

“Deixe ser conduzido pelos seus
sonhos e não empurrado pelos
seus problemas”.

Maria Luiza Barros QuintãoCouto, Paulo Afonso Silva, João Afonso Torres Filho, Luiz Gonzaga Viana Lage, Berenice Campelo, Maurinho Alves Zanone,
Bruno Torres, Eder Rui, Pâmela Neri,
Luiz Alfredo Gazzi Campelo, Viviane Zumzarren Costa Silva, Fernando Siman,
Alessandro Souza e Zilva Schuab Salles.

zNecessário
z
agradecer ao amigo e artesão
Landoaldo Pereira Santos, que me enviou
uma primorosa caixa-baú, feita por ele. Tendo no tampo a foto de Francisco Neto e Roberto Carlos, o cantor “rei”.
zCoube
z
ao rotariano José Renato prestar
contas e repassar à Apirva a renda apurada
no 10º Dia do Macarrão, promovido pelo
Rotary Club Ipatinga Norte. A doação foi de
3.540 reais.

O festejado Robertinho Ribeiro, com Rosinha e os filhos Roberta e Romário

Aniversariantes
Aniversariantes

zA
zgrande festa dos 50 anos do Clube Morro
do Pilar será no dia 15 de agosto, ao som da
banda Monobloco. Ao estilo das antigas festas do Apoteose. Com camiseta, churrasco,
bebidas e macarrão na chapa.
zEm
z parceria com o Sindvest, a Escola Móvel
Sesi Senai estará na cidade até dia 11 de julho, com o curso “Manutenção em Máquina
de Costura Industrial”. Detalhes: 8663.5375.
zLeandro
z
& Romário se apresentam hoje na
Xamaneja do restaurante Xama, no Cidade
Nobre. A partir das 20h30.
zContinua
z
a promoção Amor em Dose Dupla. Quem comprar nas lojas participantes
em Ipatinga, concorre a prêmios no dia 17.
Quando a Aciapi-CDL sorteará prêmios pelos
dias da Mãe e Namorados.

Luis Henrique, Emilio Parolini
(Federaminas) e Alberto Múcio

Festividade militar

Às 9h, no Pátio de Eventos do Guardião
do Vale do Aço, o coronel Edvânio Carneiro, Chefe da 12ª Região da PM, e o coronel PMQOR José Vitoriano da Cunha Filho,
diretor do Núcleo Regional da UMMG,
além do comandante do 14º BPM, Gregório Lara, participam das festividades
de 240 anos da nossa gloriosa Polícia Militar. E entregam a Medalha Cel. Fulgêncio Souza Santos a personalidades e entidades que tenham prestado colaboração
à União dos Militares do Estado de Minas
Gerais, que eu já tive a honra de receber.
Aos parceiros da PM será entregue o Diploma Colaborador Benemérito. Os militares que se transferiram para a reserva
também serão homenageados.

zPatrícia
z
e Sander Gaspar Dornelas apresentaram mais uma novidade no Barteco, Centro
Comercial do Cariru. A chopeira Skol Draft.
zAmanhã
z
às 21h, no Cariru Tênis Clube, tem
a Seresta dos Namorados. Com Alzírus & banda. Detalhes: 3825.1844.
zO
z 10º Arraial dos Pioneiros será nos dias
3 e 4 de julho, às 19h30, na Associação dos
Aposentados no Bom Retiro. Cardápio típico,
decoração, dança sênior, eleição da Rainha
Melhor Idade e muito mais.
zA
zPolícia Civil mineira prometeu, caso a prefeitura ajude, a criação de um Instituto Médico Legal em Contagem. Amém!

Adriana, Chico Souza e Alba Valéria

